Beverkrant
November/December
2019

Hallo Bevers!
Deze leiding had zich helemaal vergist in de datum, dus excuses voor deze late Beverkrant!
Maar… wat zijn er toch leuke dingen gebeurd tijdens de eerste weken van het nieuwe seizoen! We
hebben nu allemaal ‘echte’ bevers. Ook hebben we een super leuke avond gehad met de ouders en
hebben we genoten van ons eerste weekendkamp op het Hofke! Wat hebben we het gezellig gehad
en erg veel geluk met het weer. We hebben heerlijk op een luchtbed geslapen, geschenen met de
zaklampen en een hele dag plezier gemaakt in Dierenrijk. En als klap op de vuurpijl een berg friet op
tafel! Heerlijk!
Papa’s en mama’s, kijken jullie even goed naar de data voor het aankomende jubileumjaar? Er zijn
wat wijzigingen! Let verder ook nog even goed op: de persoon voor het afmelden is gewisseld. Oja,
ook in de herfst en winter gaan wij graag (al is het maar even) naar buiten dus a.u.b altijd een jas,
sjaal, muts mee!

8-11: kookprogramma
Vandaag gaan we kijken of onze bevers lekkere dingen kunnen koken. Dus haal je schort uit de kast
en zet je mooiste koksmuts op, want we gaan een heleboel lekkers maken! We gaan als chef-koks
aan de slag. Dus je mag thuis een beetje eten maar houd ook ruimte over voor wat lekkers!

15-11: gymzaal
Sportschoentjes mee, want we gaan naar de gymzaal!!
Belangrijke informatie voor de papa’s en mama’s: de bevers
worden voor het halen en brengen verwacht bij de gymzaal
van de Toermalijn → Reigerlaan 5.
P.s. Vergeet je gymschoenen niet!
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22-11: viezeriken
Deze avond kan het zijn dat je erg vies gaat worden, want we gaan lekker vies doen vanavond. Het
belooft een glibberige en slijmerige avond te worden. Ouders, houden jullie rekening met de kleding
die je de bevers aantrekt (dit i.v.m. het geviezerik)?
29-11: Sinterklaas
Vanavond (let op, dit is een vrijdag!) vieren wij sinterklaas met alle junioren speltakken van de
scouting! Natuurlijk gaan we allerlei leuke spelletjes doen die te maken hebben met de sint en zijn
pieten. En wie weet krijgen we nog bezoek!
6-12: stoken
Deze avond mag je warme kleding aan. We gaan namelijk weer een
vuurtje stoken!
Ouders, let hierbij wel op de kleding die je de bevers aantrekt (dit in
verband met de brandbaarheid en brandveiligheid). Wat we met dit
vuurtje gaan doen, is nog een verrassing.
13-12: winterwandeltocht
Doe je wandelschoenen deze avond maar aan, want deze avond gaan we een winterwandeltocht
lopen. Zorg natuurlijk ook voor warme kleding en een goede zaklamp, want dat zul je deze avond
nodig hebben!
20-12: Kerstmis
Deze avond zal in het teken staan van Kerstmis. Deze avond vieren we gezellig met de bevers. Dit jaar
hebben we geen gezamenlijke kerstactiviteit. Dit heeft alles te maken met ons aankomende
jubileumjaar ☺! Dus noteer even op de kalender dat we op 21-12 geen gezamenlijke activiteit
hebben.
27-12: ???
Vanavond heeft de leiding een verrassing in petto! Zorg dat je op tijd bent en goede zin meeneemt.
Verder verklappen we nog niks!

Afmelden
Iedere week besteden wij veel tijd aan het bedenken van een leuk programma voor uw zoon of
dochter. Graag vernemen wij op tijd als uw kind een keer niet kan komen, zodat wij hier rekening
mee kunnen houden. Een kleine moeite toch?
Afmelden kan vanaf nu bij Rob. Zijn telefoonnummers is: 06-46 28 65 11.
Het liefst afmelden door middel van een whatsappje. Als u liever belt, dan bij geen gehoor graag de
voicemail inspreken.

Beverkrant
November/December
2019

Bever (face) book
Volgen jullie ons al op Facebook?
Zo ja, leuk om te zien wat wij zoal doen toch? Wat hebben we toch leuke kids!
Ben je nog geen lid? Meld je snel aan!
We zijn te vinden op Facebook -> Bevers Scouting Leonardus 2019/2020 (lees a.u.b.
de afspraken die we hebben opgesteld op deze pagina goed door!).

Hieperdepiep…..HOERA !!

Dit worden twee feestmaanden:
Lana, Evi, Vlinder, Fen, Deniz, Jinte,
Tess en natuurlijk Sinterklaas
Alvast van harte gefeliciteerd!!!!!

Belangrijke data
Noteert u deze data meteen in uw agenda? Extra informatie zal nog volgen.
In het rood is nieuw of aangepast. Controleer a.u.b. thuis je kalender nog een keer!

21 december 2019

04 januari 2020
20-21 Maart 2020
29 mei 2020
30 en 31 mei 2020
10 t/m 13 juni 2020
6 juni 2020
20-21 juni 2020 vervalt! Is
verplaatst naar 30-31 mei!
14 t/m 16 Juli 2020

Gezamenlijke kerstactiviteit
GAAT NIET DOOR! In plaats daarvan
komt de aftrap van het
jubileumjaar.
Aftrap jubileumjaar!
Weekendkamp op een andere
locatie.
Geen groep
Jubileumweekend (24 uur)
Avondvierdaagse
Zeskamp
Jubileumweekend 75 jarig bestaan.
Zomerkamp in Nistelrode!
Let op: Dit jaar gaan wij dinsdag,
woensdag en donderdag op kamp!
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Contact Beverleiding:
Op vrijdag treffen de ouders de leiding bij het halen en brengen en kan alles besproken worden.
Mocht er toch iets zijn wat niet tot vrijdag kan wachten (buiten het afmelden), dan kan er contact
opgenomen worden met Sandra (teamleider)
Mocht je in contact willen komen met het gehele leidingteam of met iemand anders van de leiding
persoonlijk kun je altijd een mail sturen naar: Beversscoutingleonardus@gmail.com
Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!
Wist je dat……?
-

Twan een opleiding tot verpleegkundige volgt?
Rob een eigen rijschool heeft?
Sandra bij de GGZe werkt?
Hélène in totaal al 12 jaar beverleiding is geweest? En helaas voor de bevers haar
enthousiasme en ervaring in het nieuwe jaar in gaat zetten bij de meiden van de gidsen?
Jorien juf is in het basisonderwijs?
Bram de opleiding werken/leren doet en daarbij in de techniek werkt?
Kimberley werkt met mensen met een verstandelijke beperking met daarbij
gedragsproblematiek?
Wessel VWO doet en ook nog de Rowans draait binnen de scouting? En dit zijn 2e seizoen bij
de beverleiding is?
Maud ook een Sherpa is binnen onze vereniging en ook sinds dit seizoen beverleiding is?
Nina stage loopt bij ons en zelf Sherpa is binnen de vereniging en dat haar stage er helaas al
bijna op zit!
Geert in het Speelhuis werkt?
We blij zijn met zo’n leuke club bevers?
We veel lol hebben gehad op kamp.
Ook de leiding veel plezier heeft gehad.
Dit wel te zien was op de filmpjes op facebook.
En natuurlijk ook op de foto’s!

